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     Обучение рукоделию детей идет с глубокой древности. Умение изготовлять 

своими руками изделия указывало на хорошее воспитание в семье. Воспитывая 

ребенка с рождения, родители прививают знания об окружающем мире. А то, что 

сделано руками, помогает развивать у детей с детства моторику рук. Воспитываясь 

в труде, ребенок тренирует такие качества- как усидчивость, сила воли и внимание. 

У ребенка во время занятия вырабатываются характер, аккуратность и умение 

организовать свое рабочее место. Занятия рукоделием у детей развивает 

эстетический и художественный вкус и ребенок будет развиваться, как творческая 

личность. Занимаясь рукоделием, дети создают предметы, полезные для 

окружающих, и делают мир сказочным и прекрасным. А так же у ребят идет 

формирование чувства коллективизма, навыков общения и умения работать в 

команде. Ведь человек, создавая их, вкладывает частичку своей души. А 

неповторимые изделия ручной работы никогда не выходят из моды.  

  Қолөнер-сүйгіш жас балалар клубы 

«Ақ желең» клубтың мақсаттары мен міндеттері: 

 Қолөнер клубында әр түрлі ағаштан, сурет салатын, ою оятын небір талантты 

балалар бар.  Қағаздан, матадан неше түрлі бұйым жасайтындар да аз емес. Тіпті 

қажетті-қажетсіз әртүрлі материалдардың өзін кәдеге жаратып, әп-әдемі бұйым 

жасайтын талапты балаларды да білеміз. Сондықтан осы клубтың мақсаты мектеп 

оқушыларын жастайынан өнерпаздыққа, шеберлікке баулып, балалардың жан 

дүниесі мен өзіндік тұлғасын қалыптастыру. Оларға көптеген сабақтар өткізіп, 

соңынан он саусағынан бал тамған шеберлер етіп шығару. Оқушылардың 

қолөнерлерінен көрме ұйымдастыру. Сонымен қатар бұл клубтың міндеті балаларды 

ғана емес, ата-аналар мен ұстаздарды да қызықтыру болып табылады. Балалардың 

осы клубқа келіп, қатысуының өзі үлкен еңбек. Ал ол еңбек еленуі керек!  

  

 

 



 Наша библиотека подписывает такие газеты и журналы: 

Газета «Дружные ребята»: целью издания является воспитание в ребенке любви к 

родине, уважения к старшему поколению, национальным традициям, бережного 

отношения к природе и другим непреходящим ценностям. В настоящее время у 

газеты множество читателей, номера выходят тиражом в десять тысяч экземпляров.   

За время своего существования газета превратилась в красочное, наполненное 

детским творчеством и разнообразными конкурсами, любимое детьми и взрослыми 

издание. Кроме того, благодаря «Дружным ребятам» молодые читатели могут 

узнавать, как живется их сверстникам, чем они интересуются.   

Ұлан газеты:  Мектеп кезімізде көбіміз сүйіп оқитын «Ұлан» газеті тұңғыш рет 

«Пионер» деген атпен шыққан, кейін «Октябрь балалары», «Қазақстан пионері», 

1990 жылы «Ұлан» атауын иеленді. Сол кезде ыдыраудың алдында тұрған Кеңес 

Одағында, соның ішінде біздің еліміздің де қоғамдық өмірінде әр түрлі өзгерістер 

бой көрсете бастаған еді. Пионер ұйымымен қатар басқа да балалар ұйымдары 

құрылып, жұмыс жасап жатты. Сондықтан да республикадағы жалғыз қазақ балалар 

газеті тек пионер ұйымының ғана органы боп қалуы мүмкін емес болатын. 

  «Айгөлек» журналы:  "Айгөлек журналы- республикалық балалар журналы. 

Қазақстан Республикасында 2000 жылдың күзінде 22 беттік журнал болып бастап 

шығарылған. Бас редакторы- Қымбат Әбілдәқызы. 2010 жылдан бастап 10 бет 

қосылып, қазір 32 беттен тұратын журнал болып саналады. Журнал "Лидер офсет" 

баспаханасында басылады. ХХI ғасыр балаларының ой-сана, қызығушылық, талап 

талпынысы толық ескерілетін басылым 

«Балдырған» журналы:  Бүлдіршіндер мен сәбилерге  арналған әдеби-көркем 

журнал. 1958 жылы шілде айында алғаш нөмірі жарық көрді. Айына 1 рет шығатын, 

көлемі 1,5 баспа табақ журнал. «Балдырған» бүлдіршіндерді имандылыққа, еңбек 

сүйгіштікке, отаншылдық рухқа тәрбиелейтін басылым. Журнал бетінде қазақ 

халқының тарихына қатысты шағын ақпараттар, балалардың ой-өрісін кеңейтетін, 

тілін ұстартып, сөздік қорын байытатын өлең-тақпақтар, ертегі-аңыздар, 

жаңылтпаштар мен жұмбақтар тұрақты жарияланады. 

«Жыл-он екі ай» журналы:  Бастауыш сынып оқушыларына арналған әдеби-

танымдық журнал. Өлеңдер мен жаңылтпаштар, жұмбағымен қызықтырады.   

«Ағылшын тілі бастауышта»/ «Английский язык в начальной школе» 

журналы: Қазақ және орыс тілдерінде, ағылшын тілін бастауышта оқыту 

мәселелері мен тәжірибелері  жарияланатын республикалық ғылыми-әдістемелік 

басылым. 

 

«Бала би»  (Bala BI) журналы:  Тілін-тарихын, мәдениетін, салт-дәстүрін 

қадірлейтін балалардың журналы.  

 

«Балалар әлемі»  журналы: Танымдық түрлі түсті, қызықты басылым.   

тәрбиелік бағыттағы, ата-бабаларымыз айтып қалдырған  насихаттарды оқып 

жаттау арқылы, бойына ұлттық тәрбие сіңіріп, рухани жаңғырып жандана алады. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/2000_%D0%B6%D1%8B%D0%BB
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%9A%D1%8B%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%82_%D3%98%D0%B1%D1%96%D0%BB%D0%B4%D3%99%D2%9B%D1%8B%D0%B7%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B6%D1%8B%D0%BB


Сонымен қатар, ғылыми  техниканың жетістіктері, тарих, спорттағы соңғы 

жаңалықтар, әлем  кезген қызықты деректермен таныса алады. 

  

«Пайдалы кеңестер» журналы: Үй тұрмысы, халық медицинасы, сирек 

аурулардың аңықтамасы,  пайдалы кеңестер, фермерлік шаруашылық, бау-бақша, 

киім пішу- тігу, тоқу туралы кеңестер. Қазақстан әртістері, эстрада жұлдыздары, 

әлемдік эстрада жұлдыздары. Жастар мәселесі және оны шешу жайындагы 

кеңестер. Мектеп оқушыларына еңбек сабақтарына пайдасы зор басылым.  

  

  

Журнал «Маша и медведь» для детей старшего дошкольного возраста. 

Интрективный журнал для активных детей. Стихи, песни, комиксы, игры.  

 

Журнал «Непоседа» ее  знают все! Новые современные сказки,  оригинальные 

головоломки и кроссворды, занятные  комиксы …Конкурсы с ценными призами. 

ТОО "ЮНИЛАЙН КАЗАХСТАН"  

 

Журнал «Умняшины книжки»  для чтения взрослым детям,  интересные игры 

для развития логики.   


